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 Α΄ τάξη  
◦ «Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)». 

 Στην Β΄ τάξη από το σχ. έτος 2014-2015 « 
◦ Φύση και Άσκηση»  

◦  «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης» 

 Στην Γ΄ τάξη από το σχ. έτος 2015-2016  
◦ «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός»  

◦ «Τοπική Ιστορία»  

◦ «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη». 

 



 (α) να αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και κοινωνικές, 
(μετα-)γνωστικές, αυτο-γνωσιακές, κιναισθητικές και 
μεθοδολογικές ικανότητες που απαιτεί η αυτορρυθμιζόμενη 
μάθηση ("μαθαίνω πώς να μαθαίνω"),  

 (β) να αξιοποιούν παλιές και νέες, προσωπικές και 
διαμεσολαβημένες εμπειρίες, για να κατανοούν σε βάθος τα 
θέματα που μελετούν,  

 (γ)  να αξιοποιούν τις νέες στάσεις, γνώσεις και ικανότητες, 
για να κάνουν στοχευμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο 
προσωπικό τους πεδίο (στην αυτο-εκτίμηση, στις επιλογές 
και στη συμπεριφορά τους ως ατόμων, ως μελών τοπικών 
κοινοτήτων και ως υπεύθυνων πολιτών) και στα πεδία του, 
άμεσου και ευρύτερου, κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και  

 (δ) να συναρτούν τις μαθησιακές τους εμπειρίες με 
συναισθήματα δημιουργικότητας, χαράς και απόλαυσης.  
 



 Οι βιωματικές δράσεις εποπτεύονται  από 
έναν εκπαιδευτικό. 

 Ανάθεση ανά Θεματικό Πεδίο 
◦ ΠΕ11:  Όλα τα Θεματικά πεδία (εκτός από την 

Τοπική Ιστορία) 

 Υλικό αναρτημένο στο ψηφιακό σχολείο 
(http://ebooks.edu.gr/2013/course-
main.php?course=DSGYM-A119) 

 «Ζώνη Βιωματικών Δράσεων« 
 Τμήματα Βιωματικών Δράσεων 16-20 

μαθητών 
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 Δήλωση μαθητών για πρώτη και δεύτερη 
προτίμηση. 

 Οι πλεονάζοντες προσδιορίζονται με κλήρωση 
και ανακατανέμονται σε θέμα της δεύτερης 
προτίμησής τους.  

 Δεν δημιουργούνται δυο τμήματα με το ίδιο 
θέμα (επιλέγονται 20 μαθητές με τη 
διαδικασία της κλήρωσης και οι υπόλοιποι 
ανακατανέμονται στα θέματα της δεύτερης 
επιλογής τους).  

 Για θέματα τα οποία δεν θα καταστεί δυνατό 
να πραγματοποιηθούν οι μαθητές επιλέγουν 
μεταξύ των θεμάτων στα οποία δεν έχει 
καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός θέσεων.  
 



 Έγκριση Πρότασης 
 Ενημέρωση  
 Αντιμετώπιση προβλημάτων  
 Κάλυψη όλων των επιστημονικών πεδίων με την 

προβλεπόμενη σειρά στη διάρκεια των τριμήνων 
των τριών ετών. 

 Στήριξη κατά τη διαμόρφωση της θεματικής των 
Βιωματικών Δράσεων, πριν την υποβολή προς 
έγκριση 

 Έκθεση: θέματα, ειδικότητες, διαδικασίες 
συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, 
βαθμολογία,  

 Επιμόρφωση 
 Παρακολούθηση και καθοδήγηση 
 Επίβλεψη αξιολόγησης μαθητών 



 Τύπος: 
◦ αξιολόγηση ατομικής συμβολής του στο ομαδικό έργο,  
◦ αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας που υποβάλλει κάθε 

ομάδα 

 Μέσα: 
◦ Παρατήρηση του καθηγητή   
◦ ατομικό φάκελο που διατηρεί ο μαθητής,. 

 Κριτήρια ατομικής αξιολόγησης 
◦ κατάκτησης γνώσεων και ανάπτυξης στάσεων, ικανοτήτων 

και αξιών  
◦ σε κριτήρια συμβολής στο κλίμα συλλογικότητας και στο 

προϊόν της συλλογικής εργασίας. 

 Κριτήρια Συλλογικής αξιολόγησης 
◦ πληροφορίες  
◦ εργαλεία  
◦ φύλλα δραστηριοτήτων,  
◦ επεξεργασίες δεδομένων  
◦ συμπεράσματά  
◦ παρεμβάσεις που προγραμμάτισαν  
◦ συνοδευτικό έντυπο και οπτικο-ακουστικό υλικό.   

 



 Αντί προλόγου αυτοβιογραφική παρουσίαση 

 Ενότητες  
◦ Προβληματιζόμαστε και Προγραμματιζόμαστε ως 

Τμήμα 
◦ Είμαστε Ομάδα με Ρόλους, Δράσεις, Δικαιώματα και 

Υποχρεώσεις  
◦ Συλλέξαμε, Ταξινομήσαμε, Μελετήσαμε και 

Παρουσιάζουμε τα Δεδομένα μας 
◦ Αξιοποιήσαμε Συνδυαστικά τα Δεδομένα και τις 

Απαντήσαμε στα Ερωτήματα 
◦ Κριτική Αξιολόγηση Ατομικών, Ομαδικών Θεσμικών 

Επιλογών και Πρακτικών 
◦ Από τη Θεωρία στην Πράξη 
◦ Λειτουργικότητα και Αποτελεσματικότητα Ομάδας 



 Πρόβλεψη τρόπων παρουσίασης ομαδικών 
εργασιών. 

 Ευρύτερη διάχυση των μαθητικών εργασιών με 
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα 
του σχολείου), αναγράφοντας τα ονόματα (ή 
τα αρχικά τους) όλων των συντελεστών, 
μαθητών και εκπαιδευτικών με βάση πάντα 
τις αρχές της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων. Ο εννοιολογικός χάρτης της 
τέταρτης ενότητας μπορεί να παρουσιαστεί 
και στα Αγγλικά με την καθοδήγηση του 
καθηγητή ειδικότητας. 

 



 αναφέρεται στον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα  

  οι σχέσεις του μαθητή με τον εαυτόν του και με τους 
συμμαθητές του,  

 η ταυτότητα και η ετερότητα, 

  η διαχείριση των συναισθημάτων, των ρήξεων και των 
συγκρούσεων,  

 η πρόληψη και η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού 
κλπ 

 τα προβλήματα προσαρμογής στην Α΄ τάξη,  

 οι δυσκολίες προσαρμογής  

 σχολική διαρροή,  

 στο τρίτο τρίμηνο της Α΄ τάξης  επικέντρωση: 

◦ συγκρότηση, τη λειτουργία και τη δυναμική της μαθητικής 
μικρο-ομάδας των 3-5 μελών  

◦ ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.   


